Informacja z prac Wójta Gminy Pakosławice w okresie od 29 kwietnia 2015
roku do 26 maja 2015 roku




9 maja 2015 roku udział w Gminnym Dniu Strażaka.
12 maja 2015 roku udział w odbiorze robót budowlanych dotyczących zadania „Remont
zbiornika Nowaki usytuowanego na rzece Korzkiew w miejscowości Nowaki”














18 maja 2015 roku udział w IV Powiatowym Konkursie Poezji im. Jana Pawła II
w Prusinowicach.
19 maja 2015 roku spotkanie z Dyrektorami Szkół naszych placówek oświatowych
celem omówienia nowych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016.
19 maja 2015 roku wspólne spotkanie członków Komisji ds. Inwestycji, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska z przedstawicielami Inwestora zainteresowanego zakupem
kompleksu pałacowego w Biechowie.
20 maja 2015 roku udział w uroczystości z okazji Dnia Strażaka w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.
20 maja 2015 roku udział w konferencji pn. „Dokonania Nyskiego Księstwa Jezior
i Gór”.
21 maja 2015 roku spotkanie z Prezesem Zarządu Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp.
z.o.o. Panem Zdzisławem Konikiem celem omówienia możliwości włączenia naszej
sieci kanalizacyjnej.
22 maja 2015 roku spotkanie z pracownikami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w sprawie opracowania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej oraz możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorców dotacji
i pożyczek.
25 maja 2015 roku spotkanie promujące nasze Publiczne Gimnazjum w Pakosławicach
z udziałem Wicemistrzów Polskiej I Ligi Siatkówki „Stal Nysa”.
26 maja 2015 roku spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie Panią
Małgorzatą Pliszką w sprawie udziału Gminy w programie „Gwarancje dla Młodzieży”.

W wyżej wymienionym okresie zrealizowano:








rozbiórkę wiaty przystankowej na skrzyżowaniu Dk 46 z drogą powiatową 1601
w Pakosławicach;
w dniu 13 maja 2015 roku został podpisany akt notarialny na zakup nieruchomości
w Reńskiej Wsi (przystanek);
zostały przeprowadzone utwardzenie dróg wewnętrznych w Smolicach
oraz Pakosławicach;
19 maja 2015 roku zostały wprowadzone nowe połączenia komunikacji autobusowej
PKS w Nysie;
zostały wprowadzone nowe regulaminy korzystania z przyszkolnych placów zabaw
w Prusinowicach oraz Goszowicach umożliwiające rodzicom wejście z dziećmi
w godzinach popołudniowych;
w 8 maja 2015 roku zostało zamieszczone ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego
w Nysie przy ulicy Janusza Kusocińskiego w Nysie;

